
 
 
 
 

31 липня у Києві Держенергоефективності та Державна служба України з надзвичайних 
ситуацій спільно з Представництвом Фонду ім. Ф.Еберта проводять семінар на тему: 
«Енергосервіс в бюджетній сфері України: успіхи-2016-2017, перспективи 2018. Потенціал 
залучення ЕСКО для підвищення енергоефективності об’єктів ДСНС». 
 
Учасники семінару дізнаються про переваги енергосервісу, усі тонкощі укладання договорів та 
впровадження проектів на об’єктах державної форми власності за кошти інвесторів. 
 
Представники компаній, у свою чергу, розкажуть про реальний досвід реалізації ЕСКО-проектів. 
 
Ключові питання:  
 -підписання Меморандуму між Держенергоефективності та ДСНС щодо впровадження  ЕСКО-
проектів;  
- вигода від реалізації ЕСКО-проектів як для ДСНС, так і для інвестора;  
- перспективи економії на витратах за енергоспоживання завдяки ЕСКО;  
- заплановані інвестиції-2018 та перспективи співпраці із ДСНС. 
 
Основні спікери семінару: 
• #Микола_ЧЕЧОТКІН – Голова ДСНС; 
• #Сергій_САВЧУК - Голова Держенергоефективності; 
• #Марсель_РЬОТІГ - директор Фонду ім. Ф. Еберта в Україні; 
• #Олексій_КОРЧМІТ - радник Голови Держенергоефективності. 
 
Час проведення заходу: 10:00 – 12:00. 
 
Програма семінару http://saee.gov.ua/sites/default/files/Draft%20agenda-ESCO.pdf 
 
Місце проведення: м. Київ, (вул. О.Гончара, 55А, актова зала ДСНС України, другий поверх). 
 
Організатори заходу: Держенергоефективності, Представництво Фонду ім. Ф.Еберта (FES-
Ukraine), ДСНС України. 
 
Участь у семінарі безкоштовна!  
 
Для участі у заході потрібно обов'язково зареєструватися в Управлінні реформування сфери 
енергоефективності та енергозбереження Держенергоефективності за тел: (044) 590-59-64.  

https://www.facebook.com/hashtag/%D0%BC%D0%B8%D0%BA%D0%BE%D0%BB%D0%B0_%D1%87%D0%B5%D1%87%D0%BE%D1%82%D0%BA%D1%96%D0%BD
https://www.facebook.com/hashtag/%D1%81%D0%B5%D1%80%D0%B3%D1%96%D0%B9_%D1%81%D0%B0%D0%B2%D1%87%D1%83%D0%BA
https://www.facebook.com/hashtag/%D0%BC%D0%B0%D1%80%D1%81%D0%B5%D0%BB%D1%8C_%D1%80%D1%8C%D0%BE%D1%82%D1%96%D0%B3
https://www.facebook.com/hashtag/%D0%BE%D0%BB%D0%B5%D0%BA%D1%81%D1%96%D0%B9_%D0%BA%D0%BE%D1%80%D1%87%D0%BC%D1%96%D1%82
http://saee.gov.ua/sites/default/files/Draft%20agenda-ESCO.pdf
https://www.facebook.com/FES-Ukraine-309261877544/
https://www.facebook.com/FES-Ukraine-309261877544/
https://www.facebook.com/MNS.GOV.UA/


 
Акредитація ЗМІ на семінар відбувається за тел.: (044) 590-59-65 та saeepressa@gmail.com до 
16:00 30 липня 2018 року. Реєстрація обов’язкова із зазначенням ПІБ, назви ЗМІ, 
журналістського посвідчення, контактів (номеру мобільного телефону і електронної пошти) та 
переліком фото- та відеотехніки. 
 
1+1 media 112.ua 4 КАНАЛ Телеканал Інтер СТБ NEWSONE TV espreso.tv hromadske.ua BBC 
News Ukrainian Mind. UA Kyiv Post Kyiv.Press BBCсCNN - новини України сьогодні Новое Время 
Ранок з Україною РАНОК З ІНТЕРОМ Ранок з Бельвіта ТСН Вечірній Київ Факти ICTV Новости 
Киева Українські Новини 5 канал Телеканал ZIK Телеканал "Прямий" Телеканал ATR 
Телеканал "Київ" UA:Українське радіо Громадське ТВ 7 канал UA:Перший 24 Канал Телеканал 
"Мега" Телеканал 100 Телеканал Сонце 8 канал УНИАН УКРІНФОРМ Eko-TV ПравдаТУТ media 
group 

https://www.facebook.com/media.1plus1/
https://www.facebook.com/news112ua/
https://www.facebook.com/4newkyiv/
https://www.facebook.com/pages/%D0%A2%D0%B5%D0%BB%D0%B5%D0%BA%D0%B0%D0%BD%D0%B0%D0%BB-%D0%86%D0%BD%D1%82%D0%B5%D1%80/153880894676813
https://www.facebook.com/pages/%D0%A1%D0%A2%D0%91/202812216422455
https://www.facebook.com/newsone.ua/
https://www.facebook.com/espreso.tv/
https://www.facebook.com/hromadskeua/
https://www.facebook.com/BBCnewsUkrainian/
https://www.facebook.com/BBCnewsUkrainian/
https://www.facebook.com/ukrainemind/
https://www.facebook.com/KyivPost/
https://www.facebook.com/kyiv.press/
https://www.facebook.com/bbcccnn/
https://www.facebook.com/novoyevremya/
https://www.facebook.com/Ranok.Ukraina/
https://www.facebook.com/ranok.inter/
https://www.facebook.com/belvita.ua/
https://www.facebook.com/tsn.ua/
https://www.facebook.com/vechirkanova/
https://www.facebook.com/Fakty.ICTV/
https://www.facebook.com/kyiv.news1/
https://www.facebook.com/kyiv.news1/
https://www.facebook.com/ukranews/
https://www.facebook.com/5kanal/
https://www.facebook.com/telekanalZIK/
https://www.facebook.com/pryamiy/
https://www.facebook.com/atrchannel/
https://www.facebook.com/kyivtv/
https://www.facebook.com/Ukrainianradioua/
https://www.facebook.com/pages/%D0%93%D1%80%D0%BE%D0%BC%D0%B0%D0%B4%D1%81%D1%8C%D0%BA%D0%B5-%D0%A2%D0%92/477086925735755
https://www.facebook.com/7channel.odessa/
https://www.facebook.com/1tvua/
https://www.facebook.com/news24ukraine/
https://www.facebook.com/megatvua/
https://www.facebook.com/megatvua/
https://www.facebook.com/Telekanal100/
https://www.facebook.com/telekanal.sonce/
https://www.facebook.com/8channelUA/
https://www.facebook.com/pages/%D0%A3%D0%9D%D0%98%D0%90%D0%9D/440652836027445
https://www.facebook.com/Ukrinform/
https://www.facebook.com/Eko-TV-121073434650065/
https://www.facebook.com/pravdatut.media/
https://www.facebook.com/pravdatut.media/

